
overveen - Afgelopen zondag was 
het pré-kerstfeest bij bezoekers-
centrum de Zandwaaier, speciaal 
voor de kinderen met diverse bos-
wachters, een herderin en een her-
der, een kudde schapen, een kerst-
knutselhoek, Shantykoor De Zilk, 
Glühwein en een heuse oversteek, 
heen en weer, van de schaapskudde 
over de Zeeweg. Op de glühwein na 
natuurlijk, die was voor de volwas-
senen en uiteraard de koorleden, 
want zonder keelsmering kun je 
niet zingen. Van de kerst-knutsel-
hoek werd gretig gebruik gemaakt 
door de kinderen en de ouders. In 

het binnenhok stonden drie scha-
pen om de kinderen kennis met ze 
kunnen laten maken. Buiten stond 
de kudde naast de Zandwaaier het 
veldje kaal te grazen. 
De herderin had ook nog nieuws: 
"Helaas moet ik vertellen dat Jenta, 
mijn oudste bordercollie, helaas 
is overleden. Ze is twaalf jaar oud 
geworden en gestorven terwijl ze 
aan het werk was. Ze bleek een 
groot gezwel te hebben. Haar doch-
ter Lotta is zojuist bevallen van vijf 
gezonde pups, vier meisjes en een 
jongetje, dat ik meteen maar Banjer 
heb genoemd. Er zijn dus nieuwe 
troepen in opleiding." Heel naar 
van Jetta natuurlijk. Gelukkig gaat 
de lijn van de bordercollies wel door 
met het nieuwe nest pups. Kinde-

ren die verkleed waren kregen ver-
der een cadeautje, er werden foto's 
gemaakt met de schapen en Shanty-
koor De Zilk zong hun kerst-reper-
toire uit volle borst. Boswachter 

Wouter had het maar druk met de 
schapen. Na alle festiviteiten werd 
de kudde schapen, via een oversteek 
naar het Koevlak, weer veilig terug 
naar de duinen gebracht. x
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Kerstvoorafje

De kerst-knutselhoek, ook leuk voor ouders (Foto: www.ovmfotografie.nl).

De grote kudde schapen stond buiten 
het kleine veldje leeg te eten... (Foto: 
www.ovmfotografie.nl). x

bloemendaal/heemstede - Komende 
week verschijnt deze krant in ver-
band met Kerstmis niet. Het eerst-
volgende nummer verschijnt op 
donderdag 3 januari. Wij van Het 
Weekblad Kennemerland Zuid 
wensen u graag eerst nog goede 
Kerstdagen en een goed begin van 
het nieuwe jaar. x

Geen Weekblad
in de Kerstweek

regio - De politie gaat de komende 
weken huisbezoeken brengen aan 
gesignaleerde personen en men-
sen die nog boetes hebben open-
staan. Alle mensen die nog een 
straf open hebben staan - gevan-
genisstraf of door de rechter opge-
legde boetes - worden bij deze uit-
genodigd om hun boete zo spoedig 
mogelijk alsnog te betalen. Doen 
zij dit niet, dan komt de politie de 
boetes binnenkort innen. Indien 
niet betaald kan worden, zullen in 
enkele gevallen de betrokken per-
sonen worden meegenomen en 
zullen zij in vervangende hechte-
nis worden gezet. x

Politie gaat weer
boetes innen

haarlem/regio - Het Kennemer 
Gasthuis verkoopt ook dit jaar 
weer vuurwerkbrillen. Voor € 
2,50 euro zijn ze te koop bij de 
ziekenhuisapotheken op locatie 
zuid en noord. De vuurwerkbril 
is in diverse kleuren verkrijgbaar 
voor zowel volwassenen als kinde-
ren. Ieder jaar weer lopen mensen 
oogletsel op door vuurwerk. Met 
de verkoop van de brillen zet het 
ziekenhuis in op het voorkomen 
van oogschade. Kijk voor meer 
informatie op www.devuurwerk-
bril.nl. x

Vuurwerkbrillen

heemstede - De politie kreeg zater-
dagmiddag een melding van een 
aangehouden vrouw in de Albert 
Heijn aan de Blekersvaartweg. De 
vrouw was opgevallen door haar 
gedrag bij de zelfscankassa. Toen 
bleek dat zij een groot deel van 
haar boodschappen niet had afge-
rekend werd zij door winkelperso-
neel aangehouden. De verdachte, 
een 54-jarige Heemsteedse, had 
voor bijna € 400,- aan boodschap-
pen niet afgerekend. De vrouw 
is verhoord en heeft een boete 
gekregen. Ook kreeg zij een toe-
gangsverbod voor de winkel waar 
ze de diefstal had gepleegd en 
een boete voor schadeafwikkeling 
voor geleden overlast. x

Winkeldievegge

Voor de kortste weg
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bloemendaal/rijsenhout - Op vrijdag 14 
december hebben ruim honderd vrijwil-
ligers cheques in ontvangst genomen 
met een totale waarde van € 50.000,- 
tijdens de feestelijke uitreiking van 
het Meerlandenfonds. De cheques 
zijn overhandigd door burgemeesters 
en wethouders van de verschillende 
gemeenten waarin De Meerlanden 
actief is. Liefst zeven instellingen uit 
Bloemendaal ontvingen een cheque.

"De belangstelling voor het Meerlan-
denfonds was dit jaar weer overwel-
digend. Ruim 280 aanvragen, waar-
van wij er honderd hebben beloond 
met een bijdrage. Dit is alweer de 
zesde keer dat wij met Het Meer-

landenfonds zoveel verenigingen en 
goede doelen helpen om hun ambi-
ties waar te maken om iets nuttigs 
voor de samenleving te doen. Daar 
ben ik verheugd over", aldus Ger de 
Jong, Algemeen Directeur van De 
Meerlanden.
Bij de uitreiking waren uiteraard ook 
vrijwilligers uit Bloemendaal aanwe-
zig. Uit handen van wethouder Ton 
Bruggeman hebben zij een Meer-
landenfondscheque ontvangen: 
"Fantastisch om als wethouder voor 

onder anderen Onderwijs, Cultuur 
en Zorg cheques uit te reiken aan 
zoveel mensen die als vrijwilliger 
ook met mijn portefeuille te maken 
hebben."
De volgende verenigingen en goede 
doelen uit Bloemendaal hebben een 
bijdrage ontvangen: Tennisvereni-
ging Vogelenzang, Regionale Dieren-
ambulance Haarlem e.o., Muziekver-
eniging KNA, Oratoriumkoor Benne-
broek, Paardrijden Gehandicapten 
Kennemerland, Vrienden van de 
Hertenkamp en Creatief Centrum 
Bennebroek.

Het Meerlandenfonds
De Meerlanden is afvalinzamelaar in 
diverse gemeenten, waaronder Bloe-
mendaal. Uit het Meerlandenfonds 
wordt jaarlijks € 50.000,- geschon-
ken aan locale verenigingen en 
stichtingen. Leden en vrijwilligers 
hebben een project of activiteit kun-
nen aanmelden voor een bijdrage 
uit het Meerlandenfonds. Voor 
goede doelen is de maximale bijdra-
ge vastgesteld op € 2.500,- en voor 
(sport)verenigingen op maximaal € 
1.000,-. x

Prijzenregen
Meerlandenfonds keert uit

Van links naar rechts de vrijwilligers van het Oratoriumkoor Bennebroek, Die-
renambulance, Vrienden van de Hertenkamp, Paardrijden Gehandicapten, wet-
houder Ton Bruggeman en Ger de Jong, algemeen directeur van de Meerlanden 
(Foto: De Meerlanden).

heemstede/rijsenhout - Bij de uitrei-
king van de cheques van het Meer-
landfonds waren uiteraard ook vrij-
willigers uit Heemstede aanwezig. Uit 
handen van wethouder Botter hebben 
zij een Meerlandenfondscheque ont-
vangen: "Ontzettend leuk dat er zo 
ontzettend veel verschillende pro-
jecten en initiatieven zijn van zoveel 
mensen. Niet alleen in Heemstede, 
maar ook in de andere gemeenten. 
Dat is zo leuk om te zien en te horen. 
Zo kun je ook van elkaar leren."

De volgende verenigingen en goede 
doelen uit Heemstede hebben een 
bijdrage ontvangen: Evenementen-
commissie Westerduin, imker Pim 
Lemmers, de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek en De 
Zonnebloem, afdeling Heemstede.
Uit het Meerlandenfonds wordt 
jaarlijks € 50.000,- geschonken aan 
locale verenigingen en stichtingen. 

Leden en vrijwilligers hebben een 
project of activiteit kunnen aan-
melden voor een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds. Het bestuur, 
dat bestaat uit de heer Hoffscholte 
(oud-burgemeester van Aalsmeer), 
burgemeester Weterings (Haarlem-
mermeer) en Ger de Jong, hanteert 
een aantal criteria om tot toeken-
ning of afwijzing te komen. Zo moet 
er sprake zijn van een organisatie, 
deze organisatie dient zich zonder 
winstoogmerk te richten op de 
bevolking in het verzorgingsgebied 
van De Meerlanden en het fonds 
neemt nooit meer dan 50% van de 
kosten voor haar rekening. x

En ook in Heemstede

Van links naar rechts wethouder 
Jur Botter en de vrijwilligers van De 
Zonnebloem, Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, Pim Lem-
mers en evenementencommissie 
Westerduin (Foto: De Meerlanden).

bloemendaal/heemstede - De feest-
dagen naderen. Kerstvreugde bij de 
kerstboom, oliebollen, knallende kur-
ken en vuurwerk. In de feestmaand 
december treft De Meerlanden echter 
ook een aantal speciale voorzorg-
maatregelen rond de afvalinzame-
ling.

De Meerlanden roept op om op 
een verantwoorde manier met 
vuurwerkresten om te gaan: ruim 
alles meteen op en geef het net als 
gewoon huisvuil mee. Dat is wel zo 
veilig voor de kinderen, wel zo goed 
voor het milieu én geeft een schone 
start aan het jaar 2013.
Uit voorzorg voor mogelijk brand-
gevaar door vuurwerk sluit De 
Meerlanden alle prullenbakken 
en brengparkjes voor glas, papier 

en textiel af en worden de contai-
ners voor plastic verpakkingsafval 
tijdelijk weggehaald. De Meerlan-
den stelt het op prijs wanneer men 
uw plastic en ander afval tot begin 
januari bewaart. In de eerste week 
van 2013 worden alle containers 
weer geopend of teruggeplaatst.
De Meerlanden introduceert in 2013 
een nieuwe digitale afvalkalender 
en de Meerlanden App. Met de digi-
tale afvalkalender en de Meerlan-
den App is altijd de meest actuele 
informatie rondom de inzameling 
van afval beschikbaar. Daarnaast 
bieden beiden informatie over 
de verwerking van verschillende 
afvalstromen. De Meerlanden App 
is vanaf 1 januari 2013 beschikbaar 
via www.meerlanden.nl, in de Goo-
gle Play Store en App Store. x

Opgeruimde feestdagen
Vervangende ophaaldagen op App

(Foto: De Meerlanden).

overveen - Vorige week donderdag 
tussen 09.15 en 11.30 uur werd 
op snelheid gecontroleerd op de 
Zeeweg. Op deze weg buiten de 
bebouwde kom mag maximaal 
80 kilometer per uur worden 
gereden. Van de 366 passerende 
voertuigen reden 35 bestuurders 
te snel. De hoogst gemeten snel-
heid was 123 kilometer per uur. 
De overtreders krijgen een bekeu-
ring thuis gestuurd. x

Snelheidscontrole

haarlem/regio - De Stichting Vogel-
rampenfonds/Vogelhospitaal orga-
niseert een winteractie ten behoeve 
van de vogels. In samenwerking met 
CJ Wildlife kan men in een tijdelijke 
winkel aan de Kweektuinstraat in het 
Haarlemse Kleverpark een voedsel-
container of voedselhuisje en ver-
schillende vogelhuisjes aanschaffen.

In de aanloop naar Kerst kan men 
ook kiezen uit een aantal interes-
sante vogelboeken. De opbrengst 
komt ten goede aan het Vogelhos-
pitaal en aan Vogelbescherming 
Nederland en natuurlijk aan de 
vogels die gedurende de winter 
kunnen eten van het aangeboden 

voedsel en in het voorjaar kunnen 
nestelen in de opgehangen nest-
kastjes. De actie duurt tot en met 
de Week van de Nestkast (18 tot en 
met 24 februari 2013, -red.).
De winkel is dagelijks (dus ook in 
het weekend) open van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Het Vogelhospitaal 
bevindt zich aan de Kweektuin-
straat 1 in Haarlem. In geval van 
een strenge winterperiode zal het 
Vogelhospitaal vanzelfsprekend 
extra aandacht besteden aan de 
wilde vogels in de regio Haarlem 
en overgaan tot inzamelen en ver-
delen van vogelvoedsel. x

Winteractie voor vogels

(Archieffoto).
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bloemendaal - Afgelopen zaterdag had 
Winkeliersvereniging Bloemendaal 
voor kraampjes in de winkelstraat 
gezorgd waar Glühwein, warme cho-
colademelk en erwtensoep werd uit-
gedeeld. Dit was gekoppeld aan een 
goed doel: de Hertenkamp in Bloe-
mendaal.

door Louise Leupen

Hoe gaat het met de Hertenkamp? 
Voor het voormalig postkantoor is 
Henk Ekkels (52) bezig met een klei-
ne omheining, waar twee schaapjes 
en een geitje zich alle aandacht rus-
tig laten welgevallen. Vandaag zijn 
zij samen met een bijzondere kip-
pendelegatie in de winkelstraat aan-
wezig. Ekkels is beheerder van de 
hertenkamp. Met een team van vrij-
willigers zorgt hij voor de dieren, de 
stal en het terrein aan de Lage Duin 
en Daalseweg. "Het gaat goed, maar 
we kunnen altijd nog meer vrijwil-
ligers gebruiken, al is het maar voor 
één of twee uur in de week", vertelt 
hij. Wanneer ben je daar geschikt 
voor? "Mensen moeten van zichzelf 
het idee hebben graag tussen de die-

ren te staan. En ervan houden om 
buiten te werken."

Mini-schaapjes
De Hertenkamp probeert een ver-
scheidenheid aan dieren te hebben, 
zodat het niet eentonig wordt. Sinds 
afgelopen voorjaar zijn er daarom 
nu ook een soort mini-schaapjes. 
Heeft hij er een lievelingsdier bij 
zitten? "Ja", lacht hij. "Mijn geit, 
41!" Geef je die dan geen naam? 
"Die heet '41'. Ze hebben allemaal 
een officieel nummer, dat is bij 
wet vastgelegd. Geit 41 is gewoon 
mijn geit, een witte. Vanwege haar 
karakter, ze is heel stoer. Ze loopt 
altijd vooraan, en komt altijd bij me 
staan, even aaien, even knuffelen. 
Ze is ook de leidster van de groep."

Vos
De dieren gaan allemaal goed met 
elkaar om. De koe, schapen en 
geiten slapen allemaal bij elkaar. 
"Ze hebben geen aparte hokjes, ze 
kunnen liggen waar ze willen." 's 
Nachts zijn ze altijd binnen, want 
een vos klimt met gemak over het 
hoge hek. Ongedierte is er niet. "Als 
je heel strak voert, dan eten ze al 
het voedsel op, en de restjes ruim 
je op."

Meezingen
Helemaal aan het andere eind van 
de winkelstraat was er later op de 
middag een grote drukte in Boek-
handel Bloemendaal. Terwijl Tat-
jana van Zanten daar zat te signe-
ren, zong Brigitte Kaandorp. Omdat 
door kleinkunstacademies en koren 
heel vaak om haar muziek wordt 
gevraagd, ontstond het idee voor 

het boek 'Dit is een meezinger', dat 
onlangs is verschenen. In dit boek 
staat ongeveer haar hele oeuvre, 
met daarbij ook het notenschrift. 
"Die liedjes worden veel gezongen", 
zegt Kaandorp. Dit verbaast haar 
altijd heel erg. "Ik heb ze eigenlijk 

heel rommelig op cd's staan, tussen 
de conferences door. Je moet echt 
zoeken, en toch kennen ze alle tek-
sten helemaal uit hun hoofd." Ze 
had er nooit bladmuziek van en het 
was heel veel werk en een kostbare 
aangelegenheid om alles in noten 
te laten omzetten. Toen dat gedaan 
was, heeft een vriend van Kaandorp 
het ook nog gecorrigeerd. "Die liet 
het mij dan horen op de computer 
en dan zei ik: 'euh, dat is eigenlijk 
een ander nootje' en dan ging hij 
dat weer veranderen." Het was een 
'ontzettend gepiel' om alles echt 

goed te krijgen. Kaandorp voegde er 
vervolgens nog aantekeningen bij, 
grappige anekdotes en krantenarti-
kelen met recensies.

Piano
Al improviserend en met veel zelf-
spot wist ze de volle boekwinkel 
voortdurend aan het lachen te 
krijgen. Eerst met haar ukelele, 
over een vrijpartij in een te kleine 
bolide, en daarna over 'Annelies van 
der Pies'. 
De cabaretière kreeg steeds uitge-
breid applaus van alle mensen die 
tussen de opgestapelde boeken 
stonden en allemaal telkens het 
refrein luidkeels meezongen. "Dat 
Bloemendaal dit ooit zou zingen!" 
riep Kaandorp, die zich excuseerde 
voor het feit "dat het allemaal vieze 
liedjes zijn, maar het zijn de enige 
die ik zelf kan spelen!"
Kaandorp heeft als tiener altijd 
vioolles gehad. "Dat is niet te 
gebruiken, je kan er niet bij praten 
of zingen. En het is heel moeilijk 
voordat het een beetje klinkt." Ach-
teraf gezien was een piano dan han-
diger geweest, "maar dat speelde 
mijn zus al." Later leerde ze wel een 
beetje pianospelen, maar heel sum-
mier. Als het misgaat, dan moet ze 
het stuk helemaal opnieuw begin-
nen. "Ik heb een soort vingergeheu-
gen." Om het nu nog te gaan leren 
heeft ze het te druk.
Maar even later neemt ze plaats 
achter de piano en speelt het ene 
nummer na het andere; over haar 
nachtmerrie met Andries Kne-
vel, 'Ik heb een heel zwaar leven' 
en ook nog 'Het komt allemaal 
heus wel weer goed'. Weer enorm 
applaus. "Nou dat was het, dames 
en heren!" Het is heel even stil in 
de volle winkel. "Ik wil een boek!" 
roept een vrouw. "U wilt een boek? 
Hèhè, eindelijk!" x

Glühwein en noten
Aandacht voor Hertenkamp Bloemendaal

Bij de poelier werden 100% biologische hapjes uitgedeeld. De opbrengst van 
alle donaties bij de kraampjes komt ten goede aan de Hertenkamp (Foto: Louise 
Leupen).

Hertenkampbeheerder Henk Ekkels (midden) en vrijwilligers Marco en Haye. 
Kijk voor meer informatie op www.hertenkampbloemendaal.nl (Foto: Louise 
Leupen). x

zandvoort - Geheel in de geest van 
Winterwonderland is afgelopen 
zaterdag 15 december de ijsbaan in 
het centrum van Zandvoort aan Zee 
geopend. Het Raadhuisplein is voor 
de gelegenheid omgetoverd tot een 
ijsgladde baan, waar met name kin-
deren hun slagen kunnen oefenen.

Voor diegenen die zelf niet in het 
bezit van schaatsen zijn, is er de 
mogelijkheid schaatsen te huren. 
Deze schaatshuur zit al bij de 
entree in. Uiteraard wordt ook de 
inwendige mens niet vergeten. Bij 
de 'Koek & Zopie'-kraam kunnen 
verschillende (warme) dranken 
aangeschaft worden, zodat een 
intensieve dag schaatsen heerlijk 
afgesloten kan worden. De ijsbaan 
kan nog tot 6 januari 2013 bezocht 
worden.
December in Zandvoort aan Zee 
staat volledig in het teken van Win-

terwonderland. Behalve de ijsbaan 
zijn ook nog  andere activiteiten in 
deze periode te ondernemen. Denk 
bijvoorbeeld eens aan de Sprook-
jeswandeling op 22 december, 
waarbij de allerkleinsten in een 
'vossenjacht' door het centrum van 
Zandvoort aan Zee ruim 45 sprook-
jesfiguren tegen het lijf lopen.
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar 
oud organiseert Rekreade op 29 
december tussen 12.00 en 15.00 
uur een Wintersantekraampie in 
het Zandvoorts Musuem. Kinderen 
kunnen deelnemen aan verschil-
lende activiteiten, waaronder kaar-
sen maken, kerstkaarten maken, 
grimeren, poppenkast kijken en 
genieten van Koek & Zopie.
Kijk voor meer informatie over alle 
activiteiten, kaartverkoop en ope-
ningstijden tijdens Winterwonder-
land in Zandvoort aan Zee op www.
vvvzandvoort.nl. x

Winterwonderland aan Zee

(Publiciteitsfoto).

De parel van de 
Hohe Tauern

199
Welkom tussen de hoogste bergtoppen 
en mooiste valleien van Oostenrijk!
Mallnitz is een van de parels van Na-
tionaal Park Hohe Tauern, het oudste 
en grootste beschermde natuurgebied 
van Oostenrijk. Rond het plaatsje vind u 
maar liefst 7 bergtoppen van boven de 
3000 m. En u kunt kiezen tussen 150 km 
aan wandelpaden! Wandelt u rond de 
Stappitzer See? Bezoekt u de Mölltaler 
Gletsjer, met z’n prachtige bergmeren? 
Of gaat u via de ‘Dreischluchtenweg’ 
langs spectaculaire kloven? Of maakt u 
een ritje over de Grossglockner Hochal-
penstrasse, met uitzicht op de hoogste 
top van Oostenrijk!

Uw verblijf
Hotel Pension Oswald ligt prachtig, in de berg-
wereld van de Hohe Tauern, aan de rand van het 
Nationaal Park en op ca. 2 km van het dorp. Dit 
vriendelijke, kleinschalige hotel is een ideale plek 
voor wandelaars. Uw lichte kamer heeft satelliet-
tv, badkamer met bad of douche en toilet.

Inbegrepen
• 7x overnachting met ontbijtbuffet
• 7x driegangenkeuzemenu 
• gebruik Nordic Walking-poles 

Prijzen   
15/06-05/07 199
06/07-16/08 249
17/08-06/09 229
07/09-21/09 199

Prijzen in € p.p. Niet 
inbegrepen: reser-
veringskosten en kosten 
calamiteitenfonds.

8-daags arrangement
Hotel Pension Oswald 
zoek & boekcode 80914

euro p.p.

Informatie & Reserveringen 
www.pharosreizen.nl/buijzepers
of via 0900 - 365 65 65 (20 cpm, max. € 10,- 
per gesprek) met zoek & boekcode 80914 
of ga langs bij één van de reisbureaus van 
VakantieXperts.

Terwijl Tatjana van Zanten aan het 
signeren was, wist Brigitte Kaandorp 
iedereen een blij gevoel te geven met 
haar muzikale optreden tussen de 
boeken ter ere van haar onlangs ver-
schenen boek 'Dit is een meezinger' 
(Foto: Louise Leupen). x
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bloemendaal/heemstede - Kinderop-
vang Les Petits, met twintig locaties 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en buitenschoolse opvang in 
Bloemendaal, Heemstede, Overveen, 
Aerdenhout, Vogelenzang en Haar-
lem, blijft ook in turbelente tijden 
positief. Overheidsbezuinigingen 
en de toegeslagen crisis hebben de 
branche de afgelopen tijd geen goed 
gedaan. Les Petits ziet op sommige 
locaties ook de wachtlijsten vermin-
deren, toch blijven zij boven het lan-
delijke gemiddelde van 10%.

In de 30 jaar dat Les Petits nu 
bestaat heeft de organisatie zich 
sterk gemaakt voor kwaliteits-
verbetering in de kinderopvang. 
Ouders worden kritischer en zul-
len nog beter om zich heen kijken 
bij het zoeken naar opvang voor 
hun kinderen. Keuzemogelijkhe-
den voor ouders, flexibel aanbod 
en mooie, ruim opgezette locaties 
zullen daarin volgens de organisa-
tie toch het verschil gaan maken. 
Het leveren van kwaliteit wordt 
daardoor de komende jaren des te 
belangrijker. Bij Les Petits wordt er 
veel aandacht besteed aan de leef-

ruimte van de kinderen, ontwikke-
lingsstimulering en hoe kinderen 
zich binnen de groep zo geborgen 
en veilig mogelijk kunnen voelen. 
Pedagogisch medewerkers krijgen 
regelmatig bijscholing hoe zij de 
kinderen nog beter kunnen obser-
veren en stimuleren. Ook besteden 
zij veel tijd aan het professioneel 
begeleiden van kinderen in hun 
spel en in sociale contacten die zij 
met andere kinderen opdoen.
Sinds de misbruikzaak van Robert 
M. is het principe van vier ogen op 
een groep een begrip aan het wor-
den. Les Petits werkt al jaren met 
anderhalve groepen, waardoor er 
drie pedagogisch medewerkers op 
een groep staan. Als er één peda-
gogisch medewerker even van de 
groep moet, blijven er zo altijd twee 
pedagogisch medewerkers over. 
Voor ouders is het nog belangrijker 
geworden dat zij hun kind met een 
vertrouwd gevoel bij professionele 
pedagogisch medewerkers kunnen 
achterlaten.

Met het tijdsbeeld meegaan blijft 
volgens de organisatie ook belang-
rijk. Een nieuw paradepaardje in het 
tegemoetkomen aan wensen van 
ouders is de speciaal ontwikkelde 
Les Petits-App. Vanaf januari 2013 
kunnen ouders met een iPhone via 
de app makkelijk zaken regelen 
zoals het aanvragen van wisselda-
gen of een extra opvangdag, kinde-
ren ziekmelden of doorgeven of ze 
een warme maaltijd voor hun kind 
wensen. Belangrijke zaken kan de 
ouder met de app direct aan de lei-
dinggevende van de vestiging door-
geven. Verder plaatst de organisatie 
regelmatig nieuwsberichten. Foto's 
kunnen ouders met een wacht-
woord openen en makkelijk op 
hun iPhone of iPad zetten. Bij suc-
ces zal er ook een app-variant voor 
de andere telefoonmerken volgen.
Ook het brengen en halen van 
kinderen wordt voor ouders met 
meerdere kinderen steeds minder 
tijdrovend, met het 'alles onder 
één dak- principe', dat Les Petits op 
meerdere locaties heeft ingevoerd. 
Hierbij wordt er op één locatie ver-
schillende vormen van opvang aan-
geboden, zoals kinderdagverblijf, 
peuterspeelzaal en buitenschoolse 
opvang.  Les Petits zal als organisa-
tie de komende jaren het verschil 
gaan maken door de kwaliteit in 
hun opvangorganistatie te blijven 
optimaliseren, voor kinderen en 
voor hun ouders. Informatie over de 
kinderdagverblijven, peuterspeel-
zalen en buitenschoolse opvang is 
te vinden op www.lespetits.nl, of 
neem telefonisch contact op via 
023-5318240. x

Les Petits bereikt ouders met
een nieuwe App voor iPhone

Kinderopvang blijft ook in deze tijden positief

Met het tijdsbeeld meegaan blijft volgens Les Petits ook belangrijk. Een nieuw 
paradepaardje in het tegemoetkomen aan wensen van ouders is de speciaal 
ontwikkelde Les Petits-App (Foto: Les Petits).

haarlem/regio - Door de toenemende 
vergrijzing wordt de aandacht voor de 
oudere patiënt steeds belangrijker. 
Zorg voor de oudere patiënt, waarbij 
de nadruk ligt op herstel en behoud 
van de zelfredzaamheid, is één van de 
speerpunten van het Kennemer Gast-
huis. Vanaf medio december opent de 
nieuw opgezette afdeling ouderen-
geneeskunde dan ook haar deuren. 
Ook start het ziekenhuis met nieuwe 
spreekuren, bijvoorbeeld een om het 
medicijngebruik beter op elkaar af te 
stemmen.

Op de afdeling ouderengeneeskun-
de is de geriater (specialist in ouder-
domsziekten) in een vroeg stadium 
betrokken bij de behandeling van 
patiënten van 70 jaar en ouder. Deze 
groep is vaak onder behandeling bij 
meerdere specialisten. Ervaringen 
elders leren dat vroegtijdige betrok-
kenheid van de geriater het aantal 
ziekenhuisbezoeken aan andere 
specialisten vermindert. Ook ver-
betert de kwaliteit van zorg, zijn 
patiënten korter in het ziekenhuis 
en neemt hun tevredenheid toe.

Gebroken heup
Het ziekenhuis is begonnen om de 
behandeling van ouderen met een 
gebroken heup op deze manier te 

organiseren. Per jaar komen er meer 
dan 300 patiënten met deze aandoe-
ning in het ziekenhuis. De chirurg is 
verantwoordelijk voor de behande-
ling van de breuk. De geriater zorgt 
onder anderen voor een screening 
van het hart, een screening van het 
geheugen, bepaling van het risico 
op vallen en geeft aandacht aan spe-
cifieke ouderdomsaandoeningen 
zoals osteoporose (botontkalking). 
Ook wordt het medicijngebruik 
onder de loep genomen.

Geheugenproblemen
Patiënten met tekenen van geheu-

genproblemen, zoals bijvoorbeeld 
toenemende traagheid, worden op 
één dag onderzocht door een geri-
ater en een neuroloog. Aanvullend 
onderzoek bestaat uit het onderzoe-
ken van het bloed en een scan van 
de hersenen. Ook neemt de geriater 
testen af om de hersenfuncties te 
bepalen. Samen met de neuroloog 
wordt vervolgens een behandel-
plan gemaakt.

Polyfarmaciepoli
Veel ouderen slikken meerdere 
medicijnen (polyfarmacie) die niet 
altijd op elkaar zijn afgestemd. Om 
dit te verbeteren is er onlangs een 
polyfarmaciespreekuur gestart. In 
dit spreekuur krijgt de patiënt van 
65 jaar en ouder, nadat hij eerst 
is onderzocht op lichamelijk en 
geestelijk functioneren, een advies 
voor het beter afstemmen van het 
gebruik van medicijnen. De praktijk 
laat zien dat hierdoor de werking 
van geneesmiddelen verbetert en 
de risico's op bijwerkingen dalen.

Onverklaarde klachten
Veel klachten bij ouderen blijven 
vaak onverklaard. Het gaat om 
ouderen die zich ongezond voelen 
en vaak een arts bezoeken zonder 
dat dit hen iets oplevert. Speci-

aal voor deze groep start er begin 
januari een poli waarbij de geriater 
samen met de psycholoog en/of een 
in ouderen gespecialiseerde psychi-
ater deze groep mensen onderzoekt 
en behandelt.
In het Kennemer Gasthuis werken 
vier geriaters (specialisten in ouder-
domsziekten). Het ziekenhuis is in 
de regio Haarlem, de Haarlemmer-
meer en het gebied net boven het 
Noordzeekanaal het enige zieken-
huis dat gespecialiseerd is in ouder-
domsaandoeningen. x

Kwaliteit van zorg voor
ouderen meer omhoog

Kennemer Gasthuis:

(Archieffoto - Michel van Bergen).

heemstede - De gemeente Heemstede 
en Sportservice Heemstede-Zand-
voort willen ook dit schooljaar jonge-
ren meer aan het sporten en bewegen 
krijgen en houden. Dit doen zij onder 
andere via het project Sporthackers. 
Dit schooljaar worden daarom weer 
sportclinics aangeboden aan de mid-
delbare scholieren in Heemstede en 
Zandvoort.

In november en december stond 
kickboksen op het programma op 
het Haemstede Barger in Heemste-
de. Het project Sporthackers geeft 
de leerlingen de kans om kennis 
te maken met sporten die zij over 
het algemeen niet dagelijks zullen 
beoefenen. De sporten sluiten aan 
bij de wensen van de scholen en 
leerlingen.

De kickboksactiviteit stond ook 
vorig jaar op het programma. "De 
lessen kickboksen zijn ons vorig 
jaar en ook nu weer erg bevallen", 
aldus Edwin van Waleveld, docent 
lichamelijke opvoeding op het 
Haemstede Barger. De lessen wer-
den dit jaar wederom verzorgt door 
Bart Mooijekind van Barigym, voor-
malig Nederlands kampioen in het 
zwaargewicht in Taekwondo. Bij de 
lessen is niet alleen aandacht voor 
de sport, maar ook het psychologi-
sche aspect. Mooijkind was zelf in 
zijn jeugd heel verlegen. Dit is hele-
maal weg dankzij het kickboksen, 
wat hem veel vertrouwen gaf. Hij 
probeert als docent de jeugd zelfver-
trouwen, doorzettingsvermogen en 
discipline bij te brengen. x

Kickboksles op school

heemstede - De brandweer is maan-
dagochtend uitgerukt voor een 
woningbrand in de Jan van Cam-
penstraat in Heemstede. Door een 
aantal leidingen voor de elektrici-
teit waren een aantal planken van 
de vloer aan de onderkant gaan 
smeulen. De gealarmeerde brand-

weer was snel ter plaatse. De twee 
zwart geblakerde planken zijn naar 
buiten gebracht en het vuur was 
snel onder controle. De leidingen 
in de woning zullen wel moeten 
worden nagekeken. x

Woningbrand Van Campen

(Foto: Michel van Bergen).

zandvoort - De politie controleerde 
vrijdagavond op de Princesseweg 
een automobilist op alcoholmis-
bruik nadat hij opgevallen was 
door zijn rijgedrag. De bestuurder 
bleek ruim drie keer de toegesta-
ne hoeveelheid alcohol te hebben 
gedronken. Het rijbewijs van de 
27-jarige Zandvoortse bestuurder 
is ingevorderd en hij krijgt een 
boete. x

Rijbewijs kwijt na
alcoholmisbruik
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Let op! Laatste weken.
Prijzenknaller

LERENJASSEN
Verder nog 7000 stuks,

700 modellen voor dames & heren. 
Jassen v.a. € 99,-

2e jas gratis
Inruil mogelijk van bont- & leren- 
jassen, tegen hoge inruilwaarde.

Leatherman’s Factory
Hoorneslaan 143, Katwijk 

tel: 071-4086440
www.leathermansfactory.nl

www.fdkschuldhulp.nl

Schuldvrije

toekomst voor 

particulieren 

en MKB.

020 - 3459444

bloemendaal - Naarmate een raads-
besluit over Elswoutshoek dichterbij 
komt, nemen reacties op kranten-
artikelen lawineachtige proporties 
aan. Boeijink zelf, althans zijn partij, 
schrijft webpaginas vol met argumen-
ten die zijn gelijk moeten aantonen. 
Anderen springen voor hem in de bres. 
Wat moet je daar nu allemaal van vin-
den?

door Ruud Vader

Wim de Kleermaeker, voormalig 
fractieleider en wethouder van het 
opgeheven Progressief Bloemen-
daal, stelt dat als verdachtmakingen 
maar vaak genoeg herhaald worden, 
ze op feiten gaan lijken. Datzelfde 
kun je zegen gaat op voor misver-
standen. In zijn reactie op een arti-
kel in het Haarlems Dagblad gaat de 
Kleermaeker verder: "Feit is dat de 
plannen voor Elswoutshoek beogen 
het landgoed te splitsen, waarbij 
een van de broers een woning wil 
bouwen in de ecologische hoofd-
structuur. En dat is onmogelijk."
Op verzoek van de raad heeft het 
college een deskundige externe 
projectmanager ingehuurd om het 
project vlot te trekken, Monique 
Schuttenbeld. Na negen maanden 
zorgvuldig onderzoek mocht die op 
14 december haar visie toelichten, 
nadat landschapsarchitect Michael 
van Gessel overtuigend de revitali-
seringsplannen van het landgoed 
had toegelicht. Nee zegt ze, het gaat 
niet om splitsen, nu niet en in de 
toekomst niet. En het gaat ook niet 
om een nieuwe woning, maar alleen 

maar om het verschuiven van een 
bouwvlak, waarbij zelfs één woon-
bestemming wordt ingeleverd. En 
tenslotte stellen zij en van Gessel 
dat zo'n verschuiving van een bouw-
vlak helemaal niet onmogelijk is. 
Sterker, het wordt op veel plaatsen 
in het land met grote regelmaat 
gedaan. Vasthouden aan het beeld 
dat het alleen om een woning 
zou gaan is volgens Schuttenbeld 
onjuist en onzorgvuldig, zo krijgen 
de plannen voor het landgoed geen 
eerlijke kans.

Psychiater
Met haar visie staat nu ook de pro-
jectmanager lijnrecht tegenover het 
college, dat gisteravond (19 decem-
ber) in de commissie grondgebied 
een reactie gaf. Helaas te laat voor 

deze krant, zodat we hier volgende 
week weer op terug zullen komen. 
Eerder hadden een onderzoekscom-
missie uit de raad en een rechter al 
ernstige kritiek geleverd op de wijze 
waarop het college met het dossier 
omging. Behalve De Kleermaeker 
mengen anderen zich inmiddels ook 
in de discussie. Zo liet de echtgenote 
van Peter Boeijink weten dat ze met 
een lieve man is getrouwd, maar dat 
de oppositie zijn stukken niet goed 
leest. Naar aanleiding van publici-
teit in het Haarlems Dagblad heeft 
ze haar abonnement opgezegd, ze 
wil geen roddelbladen meer lezen 
zegt ze. Ook VVD raadslid Frank van 

den Berg is boos. Vooral op Thera 
Wolf (PvdA) die in de NOS uitzen-
ding op 8 december had gezegd dat 
in het raadsonderzoek naar moge-
lijke belangenverstrengeling door 
Boeijink daar niet van was geble-
ken, alleen van de schijn er van. 
Wolf moet maar eens naar de psy-
chiater, vindt Van den Berg. Voor die 
uitspraak eist de PvdA ondertussen 
excuses.
Tenslotte reageerde ook het col-
lege op de NOS uitzending. In een 
persbericht wordt gesteld: "Het col-
lege vindt de keuze voor deze casus 
onjuist en neemt afstand van de sug-
gestie dat hierin sprake zou zijn van 

vermenging van publieke en private 
belangen door het gemeentebe-
stuur van Bloemendaal. Het college 
betreurt deze onzorgvuldigheid."
Dat de keuze van de NOS onjuist zou 
zijn lijkt wat kort door de bocht. Er 
heeft immers wel degelijk in Bloe-
mendaal een onderzoek plaats 
gevonden naar mogelijke belangen-
verstrengeling. Het collegebericht 
bevestigt eigenlijk dat het goed is 
dat de pers in Nederland de vrij-
heid heeft om zelf te bepalen wat 
een juiste of onjuiste casus in een 
programma is, anders was het onge-
twijfeld weg gecensureerd. x

College en raad lijken vastgebeten
in misverstand over Elswoutshoek

Michael van Gessel (links) en Monique Schuttenbeld (rechts) lichten de landgoedplannen toe en wijzen op het hardnekkige 
misverstand. Peter Boeijink en zijn fractieleden Martin van de Bunt en Hans Wiedeman zijn ondertussen geïnteresseerd 
in gesprek (Foto's: Ruud Vader).
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Met zout en hout 
de winter door

Strooizout 25 kg € 6,00 afhaalprijs
Pallet 40 zakken € 189,00 excl. btw
Gratis bezorging
Voor grotere aantallen zie de
webshop: www.mekostone.nl

Haardhout berken
1,8 m3 Gestapeld € 220,00 per pallet
Gratis bezorging

Zout en Hout zijn af te halen bij:

Mekostone
‘s Gravendamseweg 53c
2215 TC Voorhout
Openingstijden ma. tot vr. van 7.00 tot 17.00 u.
Zaterdag van 7.30 tot 14.30 u.
Tel 0252231178  Mob 0651311498

Geld verdienen
Gooi dan niet uw oude metalen en ijzer weg bij de 

gemeente of op straat. Kom het bij ons inleveren. U krijgt 
het per kilo uitbetaald. Geen inname van tv’s, ijskasten, 

computermonitoren en gasflessen.
Emmerikweg 23b, Haarlem - Waarderpolder 

Tel. 06-23830675 Open van ma. t/m vrij. van 10.00 tot 
17.00 uur. ’s Zaterdags van 10.00 tot 16.00 uur.

www.wijhalenhetop.nl

Plaats voor € 15,00 een

PAPERCLIP
Telefoon: 071-3619323

Fax: 071-3613226
Internet:

www.buijzepers.nl
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bloemendaal - "Het heeft even 
geduurd, maar dan heb je ook wat." 
Eigenaar Gerard van der Veldt is maar 
wat trots op zijn nieuwe Grand Café 
Vreeburg, het etablissement aan 
het Bloemendaalse Kerkplein. Na 
een grondige verbouwing, die zeven 
maanden heeft geduurd, heeft Vree-
burg de deuren voor haar gasten 
weer geopend; zeven dagen per week 
vanaf 11.00 uur is men welkom voor 
lunch, diner en een goed glas wijn. 
De gloednieuwe inrichting is eigen-
tijds, mooi modern maar heeft niets 
aan haar oude ambiance ingeboet. 
Vreeburg bestaat als etablissement 
bijna 300 jaar; in 1725 stichtte Cor-
nelis Vrehburgh de herberg.

door Onno van Middelkoop
Gerard van der Veldt, zelf geboren 
en getogen Bloemendaler, vertelt 
graag en vol trots over het 'nieuwe' 
Vreeburg. "Vreeburg is natuurlijk 
een begrip in Bloemendaal. Het 
heeft een lange en rijke historie en 
ik ben trots op de zaak zoals die nu 
geworden is. De verbouwing heeft 
lang geduurd, maar zoals je ziet is 
er ook heel veel gebeurd. De vaste 
ploeg bestond uit drie mannen, 
naast mij Amerikaans honkballer 
Luc Summer, die een begenadigd 
timmerman bleek te zijn en René 
van Velzen, ook een vakman. We 
hebben de oude materialen van 
Vreeburg voor 70% hergebruikt. 
Mijn vrouw en ook andere hulp-
troepen hebben ook heel veel werk 
verzet. De inrichting van de zaak is 
door mijn vrouw gedaan."
Het ziet er naast prachtig strak ook 

uitermate sfeervol uit. Het vorige 
Vreeburg was donker ingericht 
en had zijn eigen bekoring, maar 
de verbouwing heeft de 'herberg' 
ontegenzeggelijk goed gedaan. Het 
is overzichtelijk, de inrichting is 
lichter en ademt een transparante 
sfeer. Ook de akoestiek is verbetert; 
je kunt uitstekend een privégesprek 
voeren zonder overlast te hebben 
van omgevingsgeluid. Kortom, het 
is aangepast aan de eisen van deze 
tijd zonder zijn bijzondere sfeer te 
verliezen. De splinternieuwe bar is 
mooi, overzichtelijk en sfeervol. De 
keuken is open, fraai ingericht en 
je kunt meekijken hoe je bestelling 
wordt bereid. Overigens niet over 
de schouders van de koks Terry 
Oudolf en Rob van Riessen, want 
die passeren beide ruim de twee 
meter.
Van der Veldt heeft achterin de 
zaak een aparte ruimte ingericht, 
voor besloten diners, vergaderin-
gen of feesten, met een maximale 
capaciteit van veertig personen. 
Maar ook aan de rokers is gedacht; 
een aparte rookruimte maakt dat 
de gasten niet de kou in hoeven te 
gaan om hun rokertje te doen. Wat 
verder opvalt is het gebruik van 
prachtige oude deuren met glas in 
lood die ook tijdens de verbouwing 
zijn gerestaureerd.

Luxe, comfort en privacy
In vroeger jaren deed Vreeburg 
dienst als schiet- en kegelbaan, 

later als biljartcentrum waarbij ze 
zelfs landelijke bekendheid genoot. 
Bood de vorige editie van Vreeburg 
eerst plaats voor 115 gasten tege-
lijk, nu is de maximum capaciteit 
teruggebracht naar tachtig stoe-
len. Zo is er meer ruimte ontstaan 
voor luxe en comfort en per tafel 
wat meer privacy. "Ook de menu-
kaart is aangepast aan het huidige 
klimaat, maar de klassiekers als de 
beroemde saté van de haas en de 
sliptong hebben we er ook weer 
opgezet. Met de kerst zijn we open 
op Kerstavond en op de Tweede 
Kerstdag; kerstavond kan men 
gewoon á la carte bestellen, voor 
Tweede Kerstdag kunnen de gasten 
kiezen uit een drie- of vier-gangen-
menu. Reserveren is uiteraard wel 
gewenst."
In de keuken staan twee overigens 
twee ervaren chefs, waarvan er één 
een tijdje de scepter zwaaide in het 
Haarlemse restaurant Mezzo. Zo 
ben je verzekerd van een kwalita-
tief uitstekende maaltijd tegen een 
uiterst vriendelijk tarief. En blijft 
het aloude motto van Vreeburg nog 
steeds overeind: de gasten staan 
centraal. Op maandag en dinsdag-
avond is het Senioren Diner: een 
gevarieerd drie-gangen menu dat is 
afgestemd op de senior medemens 
voor € 17,50 per couvert. "Dat blijkt 
een hit", vervolgt Van der Veldt. 
"Vroeger was de Rotaryclub op een 
vaste avond in de week gast bij ons. 
Dat zijn leuke dingen. Ik nodig ze 
van harte uit om weer bij ons te 
langs te komen", besluit hij met 
een knipoog. 
 Vreeburg is zijn nieuwe vorm is 
klaar voor de toekomst. De appar-
tementen boven de zaak, waar 
eerst de feestzaal was, zijn bijna 
afgebouwd. Op de eerste verdie-
ping een appartement van 250 
vierkante meter, daarboven weer 
een penthouse van 200 vierkante 
meter. Op een locatie in het oudste 
deel van het dorp.
Vreeburg staat weer op de kaart. Kijk 
om in de sfeer te komenop www.
vreeburgbloemendaal.nl. Vreeburg 
is gevestigd aan het Kerkplein 16 in 
Bloemendaal, tel. 023-7430125 en 
info@grandcafevreeburg.nl. x

Vreeburg is terug en staat
meteen weer 'op de kaart'

Gerard van der Veldt voor de deur van zijn 'nieuwe' Vreeburg. "Vreeburg is 
natuurlijk een begrip in Bloemendaal. Het heeft een lange en rijke historie en ik 
ben trots op de zaak zoals die nu geworden is" (Foto: www.ovmfotografie.nl).

En een kijke in de fraaie open keuken (Foto: www.ovmfotografie.nl). x

heemstede - Woensdagmiddag 12 
december hebben regiodirecteur 
Gerrie Blok van Ymere en wethouder 
Pieter van de Stadt op feestelijke 
wijze het officiële startsein gegeven 
voor de start bouw van 28 huurap-
partementen op de locatie van de 
voormalige zusterflat aan de Johan 
Wagenaarlaan in Heemstede. Een 
reuze champagnefles met 500 bal-
lonnen werd ontkurkt om deze eerste 
mijlpaal met alle betrokken partijen 
te vieren.

Alle gasten werden welkom gehe-
ten door Jakko Dekker, ontwikke-
lingsmanager bij Ymere. Hij ver-
telde trots te zijn op zijn team, die 
het voor elkaar heeft gekregen dat 
hier een mooi project gerealiseerd 
wordt. Gerrie Blok vulde aan dat het 
in deze tijd niet vanzelfsprekend is 
dat er gebouwd wordt en bedankte 
de architect, Peter Defesche, voor 
het mooie ontwerp en aannemer 
SBB voor hun professionele inzet. 
Wethouder Pieter van de Stadt ver-
telde blij te zijn met het werk van 
Ymere: "Als er niet in onze gemeente 
wordt geïnvesteerd komen we ner-
gens. Ook is er in Heemstede een 
grote vraag naar huurwoningen én 
hebben wij in Heemstede nieuwe 
inwoners hard nodig." Van de Stadt 
was enthousiast dat SBB vijftien 
koopwoningen op het terrein gaat 
realiseren. Helemaal omdat deze in 
een prijsklasse zitten waarin Heem-
stede nog geen groot aanbod heeft.
In de jaren '70 werd Zusterflat 
Diaconessenhuis gebouwd. De flat 
bestond uit ongeveer 160 kamers. 
De zusters die in het nabijgelegen 

Diaconessenhuis werkten, woon-
den in deze flat. Begin 2009 is de flat 
gesloopt. In opdracht van Ymere 
heeft architect Peter Defesche van 
architectenbureau OD205 het ont-
werp gemaakt voor 28 markthuur-
woningen. De woningen zijn ruim 
opgezet en krijgen een mooie bui-
tenruimte op het Zuiden met uit-
zicht op de groene omgeving. Bij 
elke woning hoort een parkeerplek 
in de onderliggende garage. Ymere 
hoopt met deze woningen de door-
stroom van huurders in Heemstede 
te verbeteren.
Smit's Bouwbedrijf (SBB) heeft op 
het bouwterrein vijftien kavels 
afgenomen van Ymere. Op deze 
kavels worden eengezinswoningen 
gebouwd van twee verdiepingen 
en een kap. Deze woningen zijn 
uitermate geschikt voor gezinnen. 
Gekozen is voor een jaren '30 archi-
tectuur dat in een modern jasje is 
gestoken. SBB verwacht medio 
februari 2013 te starten met de ver-
koop. Het prijsniveau van de wonin-
gen ligt rond de € 300.000,-. x

Winterse bouwstart
Huurappartementen Johan Wagenaarlaan

De 'champagne' knalde dit jaar al vroeg in Heemstede (Foto: Jur Engelchor).

Ymere regiodirecteur Gerrie Blok, 
architect Peter Defesche en wethouder 
Pieter van de Stadt in een geanimeerd 
gesprek (Foto: Jur Engelchor). x

aerdenhout - Op 24 december, 
aanvang 20.00 uur, is er een 
Kerst gezinsdienst getiteld 'Ster-
renkind' in de Adventskerk aan de 
Leeuwerikenlaan 7 in Aerdenhout. 
Eerst is er een kerstspel voor en 
door kinderen, Sterrenkind, dan 
een viering voor de volwassenen. 

De dienst wordt muzikaal gedra-
gen door mezzo-sopraan Xandra 
Mizée, pianist Jaap Stork en trom-
pettist Boni Rietveld. De verhalen 
worden verteld door ds. Matthias 
Smalbrugge. Samen zingen, kij-
ken en luisteren. Stilstaan bij het 
Kerstverhaal anno 2012, licht zoe-
ken en doorgeven. Zie ook www.
adventskerk.com. x

Sterrenkind
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WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND EN 
GELUKKIG 2013

OPENINGSTIJDEN TUSSEN KERST EN NIEUWJAAR 

CURSUSSEN/WORKSHOPS

Improvisatietheater maken
Donderdag 31 januari

Omgaan met een digitale camera
Woensdag 16 en 23 januari

THEMABIJEENKOMSTEN

Erfrecht en successierecht
Donderdag 10 januari locatie Noord
Barok in Rome, van Borrini t/m Portoghesi

Dinsdag 15 januari locatie Noord
Bennebroek in de 20ste eeuw
Dinsdag 22 januari Huis te Bennebroek
Tussen kunst en curiosa
Dinsdag 29 januari Voghelsanck, Teylingerweg, 
Vogelenzang

FILM

Woensdag 2 januari

Vrijdag 4 januari

Maandag 14 januari

WARME MAALTIJDEN

Nova Grand Café Restaurant, woensdag 16 januari

BOODSCHAPPENSERVICE MET BUURTBUS

maandag en vrijdag

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

Wandelen rondom Bennebroek
Woensdag 30 januari
Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 7 en 21 januari
Wandelen in Vogelenzang
Maandag 31 december en 28 januari
Recreatief fietsen
Woensdag 2 januari
Donderdag 17 januari
Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag

Aanmelden voor onze activiteiten 
bij Welzijn Bloemendaal

Januari: Jongerenwerk Bloemendaal komt naar groep 8 van 
jouw school. We komen je dan vertellen wat we voor activiteiten 
organiseren en waar je ons kunt vinden. 

Woensdag 16 januari

Elke dinsdag

Elke dinsdag

Elke dinsdag

Elke woensdag

Elke vrijdag

Elke vrijdag

Elke vrijdag

KIJK VOORAL OP WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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Wim was in zak en as.
Zijn bloemenzaak was al ruim 18 jaar 
gevestigd in een huurpand aan de 
rand van het centrum. De omzet van 
de bloemenzaak was evenwel minder 
geworden door de economische crisis.
Het was al hard werken voor weinig 
geld.
Maar nu was de verhuurder langs 
geweest en die had gezegd dat de huur 
met 15% zou gaan stijgen omdat de 
verhuurder veel leegstand in andere 
panden had en de kosten wel moesten 
worden betaald.
Maar als Wim snel tekende zou de 
stijging beperkt blijven tot 10% omdat 
hij zo’n goede huurder was.

Wim besloot toch maar eens op mijn 
gratis inloopspreekuur langs te komen.

Ik vond het al een vreemd verhaal, 
omdat in deze tijd de meeste huren 
juist dalen.
Een bevriende makelaar was zo aardig 
om een onderzoek te doen naar 
vergelijkbare panden, waaruit bleek 
dat de huurprijs veel te hoog was en 
bovendien de huurprijzen de afgelopen 
2 jaar inderdaad aan het dalen waren.

Toen ik Wim uitlegde op welke 
manier je de huurprijs juist door de 
Kantonrechter kan laten verlagen, 
werd hij weer helemaal vrolijk.

Met het advies van de makelaar zijn we 
een procedure bij de Kantonrechter 
begonnen.
De Kantonrechter heeft advies gevraagd 
aan de Bedrijfshuuradviescommissie en 
de conclusie was inderdaad dat de huur 
te hoog was en daarom juist met 21% 
moest worden verlaagd.

Wie het onderste wil uit de kan….

Uit de praktijk van mr. Philippine Hoyng, 
Tanger Advocaten N.V. 

Staten Bolwerk 3  Haarlem
www.tanger.nl

Huurprijsaanpassing winkel

Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur 
is er een inloopspreekuur bij ons kantoor 
in Haarlem, Staten Bolwerk 3.
In een oriënterend gesprek kan doorgaans 
een eerste advies worden gegeven over 
een rechtsprobleem zonder dat dit u geld 
kost. Andere tijdstippen, ook ‘s avonds, 
zijn in overleg mogelijk. Bel daarvoor 
023-5121400.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een gelukkig 2013

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel fi etsplezier in 2013.

BIKES 4 ALL
Raadhuisstraat 6 , 2101 HG Heemstede

www.bikes4all.nl  Tel:023 - 4577105

BLOEMENDAALS REFORMHUIS
wenst u prettige feestdagen 

en een succesvol 2013.
Korte Kleverlaan 46, Bloemendaal

Reformhuis sinds 1961

Wij wensen u hele fi jne feestdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

V.D. RIET SCHOENEN NEW STYLE
Binnenweg 94, 2101 JM Heemstede

www.vdriet-newstyle.nl

Wij wensen u veel gezonde fi ets kilometers.

SANDER TWEEWIELERS
 BLOEMENDAAL HAARLEM
 Bloemendaalseweg 76 Gierstraat 76
 Tel.: 023 - 5253123 Tel.: 023 - 5326715

Het team van
Wals Poelier
wenst u fi jne
feestdagen en
een goed 2013

Bloemendaalseweg 48 Bloemendaal
Telefoon 023-5256821

www.walspoelier.nl
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heemstede - "Het jaar van de buiten-
plaats dwingt mij tot twee beken-
tenissen. De eerste, die ik maar een 
halve bekentenis zou willen noemen, 
gaat over het aanmatigende gevoel 
dat ik een soort geheimzinnig gees-
telijk eigendomsrecht kan laten gel-
den op Kasteel Groeneveld wegens 
langer-jarige herinneringen dan de 
'nieuwlichter'-eigenaars van het SBB. 
Iedereen kent misschien wel het ver-
schijnsel dat, zodra iets stevig op je 
mentale kaart staat, je ook een beetje 
eigenaar bent. Dit verschijnsel is des 
te sterker naarmate zich allerlei herin-
neringen aan de plek gaan hechten. 
Met de ouders van een vriendje van 
de lagere school was ik eens op de 
day after na een van de beruchte vijf-
tiger jaren feesten van de toenmalige 
bewoners Joop en Ali Colson. Ik her-
inner me de grote geheimzinnigheid 
van het vervallen gebouw en heb een 
vage reminiscentie aan een zaal met 
een doorgerotte vloer (nu de Hasse-

laar-zaal?) en een drietal oude pia-
no's met punaises in hun hamertjes. 
Er was maar een deel van het kasteel 
bewoonbaar. Ook een stukje van de 
opbouw van de set voor de Appel film 
door Jan Vrijman maakte ik met mijn 
eigen ouders mee op Groeneveld."

door Onno van Middelkoop

Bovenstaande bekentenis is geschre-
ven door Dirk Sijmons en is de eer-
ste alinea uit zijn tekst 'Overmoed 
en zegepralen', opgenomen in de 
kleine oplage van 150 stuks van 
'Zegepralend Kennemerland'. Naast 
Sijmons hebben Willem Snitker en 
Harm Botman bijgedragen aan dit 
prachtige kunstboek. De oplage is 
bewust klein gehouden en geen 
exemplaar is exact gelijk aan het 

andere. Tijdens de presentatie van 
het boek in de Villa van Heerlijk-
heid Landgoed Berkenrode lichtte 
Snitker zijn 'Bleeker Editie' toe aan 
de verzamelde geïnteresseerden. 
"We hebben bewust gekozen voor 
een kleine oplage. De tekst van Dirk 
Sijmons is in ieder boek gelijk. Ikzelf 
heb zestig linogravures gemaakt, 
die per boek niet hetzelfde zijn en 
Harm Botman heeft met zijn zelfge-
bouwde modelvliegtuig een gewel-
dig drieluik gefotografeerd." Het 
typografische ontwerp is gemaakt 
door de zoon van Willem Snitker 
en ziet er fraai strak modernistisch 
en toch klassiek uit.

'Berkenrode-overleg'
De ontvangst was bijzonder. De 
Villa van Heerlijkheid ligt naast de 

vijver waar het oorspronkelijk kas-
teel Berkenrode in stond gebouwd. 
Jochem van Eeghen, nazaat van de 
beroemde Hugenotenfamilie, was 
gastheer en vertelde enkele anek-
dotes over de historie van de Heer-
lijkheid, die in 1954 in bezit kwam 
van Ernst van Eeghen, de vader 
van Jochem. "In de jaren zeventig 
en tachtig van de twnitgste eeuw 
werd op initiatief van mijn vader 
het zogeheten 'Berkenrode-overleg' 
gehouden, waarbij tijdens de Koude 
Oorlog op het gebied van oorlog en 
vrede, informeel overleg plaatsvond 
tussen Nederlandse zakenlieden en 
Russische deskundigen, waaronder 
maarschalk Ivanov en generaal 
Radomir Bogdanov. Gesproken 
werd over de toen actuele kruisra-
kettenkwestie, alsmede over mili-
taire en economische betrekkingen 
tussen Oost en West. In 1981 maak-
te hij deel uit van een parlementai-
re defensiedelegatie die in Moskou 
veiligheidszaken besprak met de 
Russische minister van Algemene 
Zaken Tolstikov. Meetbaar maken 
kan men het niet natuurlijk, maar 
zijn inspanningen hebben in ieder 
geval bijgedragen aan de beëindi-

ging van de Koude Oorlog. In de 
villa aan de Herenweg hebben ooit 
ook nog Godfried Bomans en Mies 
Bouwman gewoond."
De presentatie was in Villa de Heer-
lijkheid Landgoed Berkenrode van-
wege het feit dat Willem Snitker 
in zijn jeugd en ook later regelma-
tig biologische producten kwam 
halen, "die hij ook keurig gepast 
afrekende in het daartoe bestemde 
glazen potje dat er naast stond. 
Zodoende wist hij van deze plek 
en ook de weg naar mij te vinden 
om deze presentatie hier te kunnen 
houden", besloot Van Eeghen.
Het boek vond gretig aftrek. Het 
was een bijzondere opmaat voor de 
aanwezige mensen naar de feestda-
gen. En afsluiting van het jaar van 
de Historische Buitenplaats. Met 
een beetje geluk zijn enkele exem-
plaren van 'Zegepralend Kenne-
merland' nog verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker aan de Binnenweg 
138 in Heemstede en in de Bleeker 
Galerie aan de Bleekersvaartweg 
18, eveneens in Heemstede. Ieder 
exemplaar is uniek en bevat origi-
nele, handgedrukte en gesigneerde 
prenten. x

Zegepralend Kennemerland als finale
Prachtige coproductie in boekvorm als afsluiting van het jaar van de Historische Buitenplaats

Willem Snitker aan de presentatietafel, daarnaast Jochem van Eeghen, Dirk Sij-
mons, de vrouw van Harm Botman en bijna uiterst rechts de voormalig Commi-
saris van de Koningin Harry Borghouts (Foto: www.ovmfotografie.nl).

Van links naar rechts Jochem van Eeghen, Willem Snitker, Dirk Sijmons en uiterst 
rechts de vrouw van Harm Botman, die zelf was verhinderd (Foto: www.ovmfo-
tografie.nl). x

overveen - Poppentheater het @pen-
staartje, inmiddels bekent van de 
voorstelling 'Rupsje Nooitgenoeg' is 
een rondreizend poppentheater met 
een gevarieerd aanbod van kinder- 
en gezinsvoorstellingen, theater 
voor volwassenen en schoolprojec-
ten voor het basisonderwijs. Educa-
tief, muzikaal, feestelijk, sfeervol en 
poetisch zijn een aantal kernwoor-
den van de voorstellingen. Dit keer 
komt Andre met een kerstvoorstel-
ling.

'Schaap gezocht' is een gezins-
voorstelling en leuk voor jong en 
oud. Schaap gezocht begint en 
eindigt met een feestje. De stal 
bestaat vijf jaar en dat wil de de 
herder vieren. Alle schapen zijn 
druk met de voorbereidingen van 
het feest. Dan komt schaap 507 
langs, hij komt van elders en hij 
wil graag vriendjes zijn met Lam-
mert. Schaap 507 wil steeds zijn 
zin hebben en komt daardoor in 
de problemen.
Gelukkig wil de herder hem hel-
pen, 507 krijgt een naam, een 
plekje in de stal en samen met Lam-
mert, Liselotje, Olleke, Bolleke en 
alle andere schapen besluiten ze 
het verhaal met een feestje.

Te zien op zaterdag 22 en zondag 
23 december, aanvang 11.00 uur, 
bij Poppentheater de Zilveren 
Maan in de Aardappelkelder op 
het Landgoed Elswout in Over-
veen. Kaartjes kosten € 8,50 voor 
kinderen en € 10,- voor volwasse-
nen. Meer informatie en reserve-
ren is mogelijk via 06-22946290, 
via 023-5362412 en via www.pop-
pentheaterdezilverenmaan.nl. x

Schaap gezocht
Poppentheater in de Aardappelkelder

(Publiciteitsfoto).

heemstede - Op maandag 31 decem-
ber houdt Hugo Hoes bij Boekhan-
del Blokker aan de Binnenweg 138 
een voordracht van Het Oliebollen-
verhaal. Fijne familie, een boek met 
'verhalen uit een groot gezin', is het 
debuut van VPRO Gids-redacteur 
Hugo Hoes. Als jongste uit een gezin 

met acht kinderen heeft Hugo Hoes 
de continue stroom komische en 
bijzondere familieperikelen tijdens 
zijn jeugd nauwlettend gadegesla-
gen én onthouden. Speciaal voor 
de laatste dag van het jaar schreef 
hij Het oliebollenverhaal. Terwijl 
men in de rij staat voor de Ramon's 
Gebakkraam, zal hij dit tussen 11.00 
en 14.00 uur voordragen. x

Over oliebollen
santpoort-zuid - Vrijdagmiddag 4 
januari is het voor jong en oud 
filmmiddag bij de Vereniging 
Santpoorts Belang; kinderen, 
ouders en grootouders zijn allen 
van harte welkom. Er wordt deze 
middag de film Patatje Oorlog ver-
toond. De film verhaalt over het 
9-jarige meisje Kiek, dat zich grote 
zorgen maakt wanneer haar vader 
als arts naar een oorlogsgebied ver-
trekt. Hij kan een ziekte oplopen 
of een ongeluk krijgen en er zijn 
zelfs verdwaalde kogels! Om de 
kans te verkleinen, dat er iets met 
hem gebeurt, wringt zij zich in de 
vreemdste bochten. Aanvang van 
de film is 14.00 uur en de toegang 
is geheel gratis. Het adres van 't 
Brederode Huys is Bloemendaalse-
straatweg 201 in Santpoort-Zuid, 
tel. 023-5383016. Zie ook www.
santpoortsbelang.nl. x

Filmmiddag

Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
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U reserveert via: 0252 - 241333 of recep� e@tespelduyn.nl
Tespellaan 53, 2211 VT Noordwijkerhout 
Meer info: www.tespelduyn.nl

350 gra� s 

parkeerplaatsen

Tijdens de feestdagen 

volop geopend, m.u.v.

25 december en 1 januari

Uitdagend golfen op 10 minuten van Haarlem!

Par 5 / 446 meter - uitholen op 18 meter (!) hoogte
Par 4 / 375 meter - afslaan vanaf 23 meter hoogte
Par 4 / 239 meter
Par 4 / 274 meter
Géén wintergreens

In Noordwijkerhout vindt u  de perfect  onderhouden en uitdagende 
Gol� aan Tespelduyn met NGF B-Status. Op vertoon van de ledenpas van 
uw huidige gol� aan speelt u tot 1 maart 2013 tegen het introduc� etarief;

9 holes   € 17,50  /  weekend: € 22,50
18 holes   € 32,50  /  weekend: € 37,50
weekend begint vrijdag om 14:00 uur

Golf & Gastvrijheid

LANCIA HAARTECHNIEK
HairFusion Center

Haarproblemen
dun en zwak haar?
(deels) vergoed door ziektekostenverzekeraar

Wattstraat 46 2171 TR Sassenheim 
www.lancia-haartechniek.nl t. 0252 - 221901

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur
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haarlem - De inwoners van Haarlem 
en omstreken kunnen binnenkort 
weer kunnen genieten van het Weih-
nachts-Oratorium van Johann Sebas-
tian Bach, uitgevoerd door het Haar-
lems Gemengd Koor. Het Weihnachts-
Oratorium is een groots en feestelijk 
koorwerk dat J.S. Bach heeft geschre-
ven en uitgevoerd op enkele zonda-
gen rond het kerstfeest van 1734.

Het Haarlems Gemengd Koor voert 
het Weihnachts-Oratorium al vanaf 

kort na de oprichting van het koor 
in 1921 uit, aanvankelijk jaarlijks 
op de middag van de Tweede Kerst-
dag. Tegenwoordig wordt het 'Weih-
nachts' tweejaarlijks uitgevoerd op 
de laatste zondagmiddag voor de 
Kerst. Deze uitvoering behoort dus 
al erg lang tot de culturele traditie 
in Haarlem, en betekent voor veel 
Haarlemmers dan ook steevast een 
feestelijk begin van de kersttijd.
Het Haarlems Gemengd Koor, één 
van de oudste oratoriumkoren in 

Haarlem, bestaat uit 65 amateur-
zangers en -zangeressen, bassen, 
tenoren, alten en sopranen. Zoals 
steeds de laatste jaren wordt het 
koor begeleid door het Begelei-
dingsorkest Continuo-Rotterdam. 
Ook dit jaar is het koor er weer in 
geslaagd om zeer goede solisten 
bereid te vinden de recitatieven en 
aria's voor hun rekening te nemen: 
Maartje Rammeloo - sopraan, Cari-
na Vinke - alt, Falco van Loon - tenor 
en Jasper Schweppe - bas. Hans 
van Beelen, een inmiddels bekend 
gezicht in de Haarlemse cultuurwe-
reld, begeleidt op het orgel. Dit hele 
gezelschap staat onder leiding van 
de dirigent Hebe de Champeaux. 
Hebe leidt het koor vanaf septem-
ber 2012, als interim-dirigent. Hebe 
is zeer bekend met de werken van 
J.S. Bach; het Weihnachtsoratorium 
gaat zij echter voor de eerste keer 
dirigeren. Het concert vindt plaats 
op zondag 23 december, aanvang 
13.30 uur, in de Grote Zaal van de 
Philharmonie. De kaartverkoop is 
goed gegaan, maar er zijn nog plaat-
sen vrij. Kaarten zijn te koop bij de 
kassa van de Philharmonie - open 
van maandag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur en vanaf een 
uur voor aanvang-  of te reserveren 
via 023-5121212 of www.theater-
haarlem.nl. x

Kerst begint met het Weihnachts
Tweejaarlijkse uitvoering Haarlems Gemengd Koor

Het Haarlems Gemengd Koor voert het Weihnachts-Oratorium al vanaf kort na 
de oprichting van het koor in 1921 uit (Publiciteitsfoto).

heemstede - Of we een witte Kerst 
zullen beleven weet niemand van-
tevoren, maar een zekerheidje is 
dat in Heemstede de traditionele 
kerstsamenzang door de Teister-

band zal worden begeleid. 
Net als de warme chocolademelk 
van de gastvrije Chocolaterie 
Van Dam en de Glühwein van de 
gemeente. Al voor de negende 

keer kunnen de liefhebbers onder 
de begeleidende klanken van de 
Heemsteedse Teisterband onder 
leiding van Bert Steinmann kerst-
liederen zingen en zo de kerst-
nacht opluisteren. Het aantal men-
sen dat op deze samenzang afkomt 
groeit nog steeds. Dit keer heeft 
het herenorkest al warm kunnen 
draaien in de Grote of St. Bavokerk 
in Haarlem. Ook daar werd volop 
meegezongen bij de adventsopen-
stelling. Maar alle Teisterbanders 
vinden dit kerstavondoptreden in 
de Raadhuisstraat toch echt het 
hoogtepunt van het jaar. En ja, die 
sneeuw is eigenlijk ook 'n zeker-
heidje; daar heeft van Dam altijd 
een oplossing voor... Komt allen 
tezamen op maandag 24 decem-
ber van 23.45 tot circa 00.30 uur 
bij Chocolaterie van Dam aan de 
Raadhuisstraat. x

Teisterband bij Kerstsamenzang
Traditie bij Chocolaterie Van Dam

'Warmdraaien' de Grote of St. Bavokerk (Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Op vrijdag 21 
december om 20.00 uur brengt 
La Cappellaccia dit jaar weer een 
scheepslading vol prachtige kerst-
liederen naar het Mosterdzaadje. 
Bijna is hier sprake van een traditie, 
één die graag in stand wordt gehou-
den.

door Paula Blom

Vocaal kwartet La Cappellacia 
bestaat uit Christien van 't Hof, 
Pieter de Goede, Stephanie Geric-
ke en Gerard Smits. Nieuw in het 
programma zijn verrassende zet-
tingen van Jetse Bremer die meer 
en minder bekende oude liederen 
bewerkte. Ook nieuw zijn een 
dansend herdertjeslied uit de zes-
tiende eeuw op Franse tekst en 
een zoetsappige, zwijmel 'nativity 
carol' van John Rutter.
Verder natuurlijk de liederen die 
er altijd bijhoren en de bijzondere 
kerstliederen uit alle windstreken 
in allerlei talen. Bekende liederen 
in af en toe minder bekende zettin-
gen afgewisseld met onbekende 

liederen uit bijvoorbeeld Spanje, 
Zweden en Tsjechië. Wereldlijk 
en geestelijk, heel oud en redelijk 
modern, samen met het publiek 
of door de zangers van La Cappel-
laccia. De publieksklapper 'The 
twelve days of Christmas' zal ook 
weer klinken.

Gaat het sneeuwen of wordt het 
on-Hollands zwoel? In ieder geval 
gaan de kaarsen aan en wordt het 
heel knus in het Mosterdzaadje. 
De sfeervolle opmaat naar een 
fantastische kerst.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

'Scheepslading kerstliederen'
Kerst met La Cappellacia

(Publiciteitsfoto).

Kerstconcerten en -voorstellingen

Donderdag 20 december

St. John's College Choir

20.00 | Het St. John's College 
Choir uit Cambridge o.l.v. And-
rew Nethsingha zingt uit zijn 
500-jarige koortraditie o.a. wer-
ken van Benjamin Britten, Pärt, 
Rachmaninoff, Fauré, Brahms en 
Willcocks en een selectie uit de 
beroemde Engelse Kerstcarols. 
M.m.v. de Bavo Cantorij o.l.v. Fons 
Ziekman. Kaartverkoop via www.
bavoconcert.nl en de VVV aan de 
Verwulft in Haarlem. Kathedrale 
Basiliek, Leidsevaart in Haarlem.

Vrijdag 21 december

La Cappellaccia

20.00 | Een scheepslading vol 
kerstliedern door het ocaal kwar-
tet La Capellaccia bestaande uit 
Christien van 't Hof, Pieter de 
Goede, Stephanie Gericke en 
Gerard Smits. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Gaudete! An early Christmas

2015 | Het Leiden English Choir 
o.l.v. Hebe de Champeaux. Oude 
muziek, w.o. een aantal Gregori-
aanse kerstgezangen muziek uit 
de renaissance en traditionele 
Christmas Carols. M.m.v. blok-
fluitensemble The Hague Recor-
der Quartet. € 17,-. Remonstrant-
se Kerk, Prins Hendrikstraat 1 in 
Haarlem. www.lec.nl

Kerstjazz

21.00 | . Lils Mackintosh - zang, 
Cajan Witmer - piano, Eric Heijns-
dijk - contrabas en Menno Vee-
nendaal - drums Café Oomstee, 
Zeestraat 62 in Zandvoort. Gratis 
entree.

Zaterdag 22 december

Candlelight concert

15.00 | Sfeervol en afwisselend 
kerstconcert door het koor Odys-
see uit Hoofddorp o.l.v. Addy 
Alberts. € 7,50. Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
Reserveren mogelijk via www.
koorodyssee.nl, via Marcel Stok-
kel [023-5848861] en Ria de Block 
[023-5631543].

Vesperdienst

16.00 | De Oude Bavo Cantorij zal 
onder leiding van Anton Pauw een 
Ceremony of Lessons and Carols 
uitvoeren, in klassiek anglicaan-
se stijl. Grote of St. Bavokerk in 
Haarlem. Toegang gratis.

Messiah

19.30 | Uitvoering van de Messiah 
van George Friedrich Händel door 
de Nederlandse Bachvereniging 
[www.bachvereniging.nl]. € 34,25 
| € 31,50 | € 28,75. Philharmonie, 
Grote Zaal.

Festival of Carols

19.30 | Festival van christmas 
carols met Het Haarlems Klein 
Koor, Het Haarlems Kinderkoor 
en harpist/zanger Daan Verlaan. 
Muziek van Clemens non Papa, 
Purcell, Sweelinck, Bach, Pou-
lenc, Britten, Lauridsen, Tave-
ner e.a. afgewisseld met enkele 
toepasselijke gedichten. Vrijwil-
lige bijdrage [richtbedrag € 10,-]. 
Doopsgezinde kerk, Frankestraat 
24 in Haarlem. Informatie en 
reserveren: www.haarlemsklein-
koor.nl

O magnum mysterium

20.15 | Kerstconcert 'O magnum 
mysterium' uitgevoerd door 
Vocaal Ensemble Sola Re Sonare 
uit Heemstede. Kerstmuziek uit 
diverse stijlperioden. € 12,50. 
Groenmarktkerk in Haarlem.

Zondag 23 december

Draaiorgelmuseum

12.00 | De orgels uit de museum-
collectie spelen Kerstliederen en 
het Kunkelsorgel staat met zijn 
uitgebreid Kerstrepertoire cen-
traal. Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3 in Haarlem. 
Gratis entree.

Weihnachts-Oratorium

13.30 | Het Haarlems Gemengd 
Koor voert het Weihnachts-Ora-
torium van J.S. Bach uit. € 25,-. 
Philharmonie, Grote Zaal.

Kerstsamenzang

14.30 | Kerstsamenzang m.m.v. 
Felison Brass o.l.v. Patricia Geert-
se en het Jongerenkoor o.l.v. Ben 
Kamer. Gratis [na afloop collecte]. 
Moeder van de Verlosserkerk, 
Professor Eijkmanlaan 48 in 
Haarlem.

Kerst Sing-Inn

16.00 | kerstsamenzang m.m.v. 
de koren Crescendo, De Vroolij-
cke Noot en Te Deum Laudamus 
o.l.v. dirigent en toetsenist Frans 
Landmeier. Voor kinderen een 
apart programma. Mariakerk, 
Rijksstraatweg 355 in Haarlem

Maandag 24 december

Kerst met buurtgenoten

17.30 | De Begijnhofkapel zet haar 
deuren gastvrij open om met de 
buurtgenoten Kerst te vieren. 
Om 17.30 en 18.30 uur is er een 
kort programma met zang, live 
muziek, drama en een kerstver-
telling. Daarna staat warme cho-
coladedrank, kerstbrood klaar 
en is er ruimschoots gelegen-
heid voor verdere kennismaking. 
Begijnhof 10 in Haarlem.

Zaanenpark

19.45 | Van 19.45 tot 21.30 uur 
zingt het koor Harlem Nocturne 
onder leiding van dirigent Geert 
Bremer allerlei kerstliederen. 
Op het programma staan zowel 
Nederlands- als Engelstalige klas-
siekers. Het Zaanenpark in Haar-
lem-Noord

Lessons and carols

20.00 | Het Koor van de Anglicaan-
se kerk zingt de Service of nine 
lessons and carols o.l.v. Martin 
van Bleek. M.m.v. organist James 
Pollard. Oud Katholieke kerk, Kin-
derhuissingel 74 in Haarlem.

Frederikspark

20.00 | Onder leiding van Carole 
Kroese worden door het koor 'Take 
it Easy' traditionele kerstliederen 
gezongen. Het publiek zingt deze 
liederen uit volle borst mee. Tra-
ditiegetrouw lezen kinderen van 
de Dreefschool het kerstverhaal 
voor. Frederikspark in Haarlem.

Nieuwe Kerksplein

24.00 | Al meer dan 35 jaar wordt 
er in de Vijfhoek een kerstsa-
menzang gehouden. Een warme 
traditie met zo'n 1500 bezoekers 
onder de toren van de zeventien-
de eeuwse Nieuwe Kerk m.m.v. 
Harmonie de Spaarnebazuin. 
Voor Glühwein, warme chocola-
demelk, kaarsen en programma-
boekjes wordt gezorgd. x

Kerstconcerten en -voorstellingen
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Maatwerk uit
eigen werkplaats

1000 m2 showroom. Scherpe prijzen en een 
perfecte service. 0252-525290

Hillegommerdijk 325 Beindorp
www.centmeubelen.nl

Kinderopvang Les Petits is een gecertificeerde organisa-
tie en biedt professionele kinderopvang in de leeftijden 
van 0-4 jaar (kinderdagverblijven), van 27 maanden-4 jaar 
(peuterspeelzalen) en van 4-12 jaar (buitenschoolse opvang). 
Onze huiselijk ingerichte locaties zijn gevestigd in Haarlem, 
Bloemendaal, Aerdenhout, Vogelenzang, Heemstede en 
Overveen en kennen ruime openingstijden. 
Les Petits biedt kwalitatief hoogstaande opvang, werkt met 
gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en heeft peda-
gogische ondersteuning in huis. We hebben een gevarieerd 
activiteiten aanbod waarbinnen sport en beweging een 
belangrijke rol speelt. Niet voor niets zeggen wij dan ook: 
Les Petits is bijna net zo leuk als papa en mama!
Zie voor meer informatie onze website: www.lespetits.nl

Zandvoortselaan 179, Heemstede
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UitTips
Reserveren voor voorstellingen in de 
Philharmonie en de Stadsschouw-
burg is mogelijk via 023-5121212 of 
www.theater-haarlem.nl. Kijk voor 
het Patronaat op www.patronaat.nl. 
Voor de Toneelschuur en Filmschuur, 
tel. 023-5173910 en www.toneel-
schuur.nl. Tevens Kaartverkoop bij 
Start at Rabobank, Grote Houtstraat 5 
in Haarlem.

Vrijdag 21 december

Alice in Wonderland [6+]

19.00 | Voorstelling naar het wereld-
beroemde kinderboek van Lewis 
Caroll is vrij bewerkt door het suc-
cesvolle schrijversduo Geert Lage-
veen en Leopold Witte. Tjitske Rei-
dinga dwaalt als een onvergetelijke 
Alice door een wereld waarin bont 
uitgedoste musici van Holland Sym-
fonia in steeds nieuwe formaties 
voorbijtrekken. € 26,75 | € 24,25 | € 
21,50 [jeugd € 17,- | € 14,25 | € 11,50]. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Patronaat

21.00 | The Scene. Amsterdamse 
rockband met poëtische teksten 
rond zanger, gitarist. componist en 
producer Thé Lau. € 18,50. Kleine 
Zaal. 21.00 | Minor Operation Book-

ings: Rockende punk avond met 
de Rotterdamse trash garage rock-
band Low Point Drains, de jonge 
protopunkers Local Spastics en old-
school punkhelden G.O.H. Gratis in 
Het Café.

Zaterdag 22 december

Alice in Wonderland [6+]

19.00 | Zie vrijdag 21 december.

Alderliefste

21.00 | Café De Rusthoek luidt met 
Alderliefste knallend en swingend 
2012 met haar gasten uit. € 10,-. 
Kaartverkoop aan de bar. Grand 
Café De Rusthoek Bloemendaalse-
weg 141 in Bloemendaal, tel. 023-
5746171 en info@derusthoek.nl.

Patronaat
21.00 | Wallace Vanborn [B]. Trio dat 
niet terugdeinst voor een stevige pot 
stonerrock. Gratis in het Café. 23.00 
| Bangers & Mash. Breed scala aan 
Britse sounds & DJ's. € 10,-. Kleine 
Zaal. 23.00 | Los! Met DJ Paulie, Gary 
Global ['90's NOW!] en Chef'Special 
[DJ-set]. € 5,- [18+ en gratis voor stu-
denten]. Grote Zaal. 23.00 | Roots-

club. Ruben Romero Brouwens en 
Victor Sams. Gratis in het Café. 

Zondag 23 december

Jazz in Zandvoort

14.30 | Tamara Maria - zang, Jean- 
Louis van Dam - piano, Eric Timmer-
mans - bas en Jeroen de Rijk - percus-
sie. € 15,- [studenten € 8,-]. Theater 
de Krocht, Grote Krocht 41 in Zand-
voort. www.jazzinzandvoort.nl en 
023-5310631.

Jos van Beest Kwartet

15.00 | Pianist Jos van Beest, gitarist 
Tim Langedijk, contrabassist Pablo 
Nahar en drummer Nanning van 
der Hoop. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloemen-
daal. Gratis entree.

Alice in Wonderland [6+]

16.00 | Zie vrijdag 21 december. 
Ook nog op maandag 24 december 
[19.00 uur] en woensdag 26 decem-
ber [16.00 uur].

Patronaat

20.30 SMACK 5 jaar. Allerlei oude 
SMACK bekenden zijn gevraagd 
om de avond van lekkere muziek te 
voorzien. € 15,-. [bestemd voor 13 
t/m 16 jaar]. Grote Zaal. x

santpoort-noord - Op zondag 23 
december om 15.00 uur treedt de 
oudste Klezmerband van Nederland 
op in 't Mosterdzaadje. Klezmokum, 
opgericht in 1989, is op concertreis 
met het programma 'Old and New 
Gold'. Een gevarieerd programma 
met een breed scala van Joodse 
muziek van over de hele wereld.

door Paula Blom

Populaire 'evergreens', maar ook 
nieuwe stukken van de bandleider 

Burton Greene passeren de revue. 
Muziek die zijn wortels vindt in 
het Russische, het Sephardisch, 
Chassidisch en Kaballah repertoi-
re. Muziek die verbonden is aan 
het leven van alle dag met alle lief 
en leed. De emoties wisselen van 
plezier, verdriet, bedachtzaam-
heid, hoop en gebed.
"Joodse dramatiek en Hollandse 
nuchterheid houden elkaar prach-
tig in balans", werd geschreven 

over hun CD 'Where we come 
from… where we going'. Klezmo-
kum neemt in Nederland en inter-
nationaal een speciale plaats in. 
De internationaal samengestelde 
klezmerband bestaat uit Patricia 
Beyens - flügelhorn, Larry Fishkind 
- tuba, Roberto Haliffi - percussie, 
Michael Moore - klarinet en saxo-
foon en Burton Greene - piano en 

leider van de band. Zie ook www.
klezmokum.com
't Mosterdzaadje is te vinden aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half 
uur voor aanvang is de zaal open. 
De toegang is vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl. x

'Muzikaal oud en nieuw goud'
Joodse muziek en Hollandse nuchterheid fraai in balans

(Publiciteitsfoto).

velserbroek - In de tweede week van 
de kerstvakantie organiseert Annet 
van de Rhee van Kinderyoga de Bloe-
mentuin van donderdag 3 tot en met 
zaterdag 5 januari een Yoga Festival 
voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar 
en hun ouders: drie middagen feest 
bij boerderij Landzicht aan de Hof-
geesterweg 6 in Velserbroek.

Verwacht een tuin vol activiteiten 
zoals onder anderen kinderyoga, 
ouder- en kindyoga, Afrikaanse 
kinderdans, ouder/kind massage 
yogaspelletjes, fantasiedieren klei-
en, een klankschalenconcert of 
brooddeeg bakken.
Als de kinderen worden vermaakt, 
kunnen ouders ook komen ont-
spannen bij de open haard met een 
glas Glühwein en zelfgemaakte 
biologische soep, met wellicht een 
massage erbij of een klankschalen 
ligconcert. De keuze is vrij. Alle 
middagen duren van 13.00 tot 
17.00 uur. Hieronder het program-
ma; de kosten per activiteit staan 
apart vermeld. Een hele middag 
voor kinderen kost € 22,50.

Donderdag 3 januari
13.00-14.00 | Workshop kinderen 

thema winter [€ 9,-]. 14.00-15.00 | 
Knutselen, een glazen sneeuwbol 
maken [€ 5,-]. 15.15-16.00 | Adem-
workshop 'ademspel' door Sacha 
Palliser [€ 9,-]. 16.15-17.00 | Work-
shop ouder/kind massage door 
Nancy Kastrop [€ 9,-].

Vrijdag 4 januari
13.00-14.00 | Workshop kinderyo-
ga thema fantasiedier [€ 9,-]. 14.15-
15.00 | Kleine fantasiedier [€ 5,-]. 
15.15-16.00 | Workshop Afrikaanse 
kinderdans door Marie-Pierre Adou 
[€ 9,-]. 16.15-17.00 | Workshop 
ouder/kind yoga [€ 9,-].

Zaterdag 5 januari
13.00-14.00 | Workshop Afrikaan-
se kinderdans door Marie-Pierre 
Adou [€ 9,-]. 14.15-15.00 | Cup 
cakes versieren [€ 5,-]. 15.15-16.00 
| Klankschalen workshop voor 
kinderen door Anneke Vrijenhoek 
[€ 9,-]. 16.15-17.00 | Klankschaal-
concert voor ouders door Anneke 
Vrijenhoek [€ 10,-]. 16.15-17.00 | 
Brooddeeg bakken voor kinderen 
en luisteren naar meditatieverhaal 
€[€ 5,-].

Doorlopend massages

Alle dagen bestaat er doorlopend 
de mogelijkheid van massages 
voor zowel ouders als kinderen: 
een ontspanningsmassa van een 
uur [€ 25,-], een kruidenstempel-
massage van een uur [€ 30,-], een 
rug of hoofd-voet massage van een 
half uur [€ 12,50] en kinder [krui-
denstempel] massage van een half 
uur [€ 15,-].
Voor de massages dient apart gere-
serveerd te worden bij Nancy Kas-
trop via famkastrop@msn.com. 

Kijk voor het aanmelden voor alle 
andere activiteiten op www.kin-
deryogadebloementuin.nl of neem 
contact op met Annet van de Rhee 
via 06-21848939 of info@kinderyo-
gadebloementuin.nl. x

Ontspannen het nieuwe jaar in
Het Wintertuin Festival voor kinderen én ouders

Enthousiaste kinderen en ouders bij 
de workshop Afrikaanse kinderdans 
tijdens het Zomerfestival eerder dit 
jaar op boerderij Landzicht (Foto: 
Henny Rehwinkel).

haarlem - SwingSteesjun organiseert 
deze jaarwisseling een spetterend 
Oud & Nieuwfeest voor iedereen van 
25 jaar en ouder. Dansend het oude 
jaar uit en het nieuwe inwijden met 
fijne mensen en de beste swinghits 
van de jaren '80 tot nu.
De nieuwe horeca hotspot Het 
Belasting Paradijs, het voormalige 
belastingkantoor aan de Suriname-
weg in Haarlem, is de feestlocatie. 
Het is voor de gelegenheid getrans-
formeerd in een mooie feestruimte. 
Kaarten tot 23 december kosten € 
25,- en daarna € 30,- euro en zijn 

verkrijgbaar bij de Primera winkels, 
bij Het Belastingparadijs en via 
swingsteesjun.nl Op deze site is ook 
meer informatie te vinden, of bel 
anders 023-3020206.
William Appelman van Swingstees-
jun: "Na een pauze van anderhalf 
jaar is Swingsteesjun terug op de 
dansvloer. Als vanouds een super-
gezellig feest voor 'de oudere jon-
gere', de ongedwongen sfeer, niet te 
massaal en een normaal geluidsvo-
lume. Naar zulke feestjes ga je toch 
het liefst naartoe?" x

Swingsteesjun is weer terug
vogelenzang - Zondag 23 december 
is iedereen van harte welkom op 
de kerstmarkt in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. De markt 
wordt gehouden op het plein voor 
bezoekerscentrum De Oranjekom 
bij ingang Oase, en duurt van 14.00 
tot 20.00 uur. Er is een levende 
kerststal, de vrouw van de kerstman 
komt verhalen vertellen en een 
kerstkoor zorgt voor kerstliederen. 
Kinderen en volwassenen kunnen 
meedoen aan verschillende work-
shops: een kerstboom maken van 
hout, een vriendschapsarmbandje 
ontwerpen, kerstboomversiering 
maken en kaarsen versieren. Lief-
hebbers kunnen ook een mooie 
bosrit maken met paard en wagen 

of mee op speciale winterexcursie 
met de boswachter. Natuurlijk is 
er Glühwein, warme chocomel en 
zijn er poffertjes. Kinderen kunnen 
marshmellows boven een vuurkorf 
verwarmen. x

Kerstmarkt in de AWD

(Foto: Elmer van der Marel).

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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